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                               ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата стратегия е система от педагогически идеи, поредица от цели и 
приоритетни направления, които надграждат съществуващото състояние на цялостната 
дейност в ДГ “Наталия“, гр. Пловдив, в зависимост от актуалните и бъдещи потребности 
на участниците в образователния процес, спецификата на район „Източен“ и 
образователните приоритети на община Пловдив  и република България. 

Тя очертава основните области на развитие и предстоящите мероприятия, които  
създават условия за коопериране и координиране на усилията за по- качествено 
образование, съобразно ресурсите на детското заведение – материални, човешки, 
образователни, финансови, технически и др. 

 Основава се  на  принципите и насоките на ЗПУО, Стратегическа рамка за 
образование, обучение и учене в Република България (2021-2030), Европа 2020-стратегия 
за интелигентен и приобщаващ растеж, Конвенцията за защита на децата, ЗЗД, 
Общинската стратегия за развитието на образованието 2017-2022г., Наредба 5/03.06.2016 
г.на МОН за предучилищно образование, Програма за намаляване на дела на 
преждевременно напусналите образователната система и други  нормативи, касаещи 
предучилищното образование и политиките в подкрепа на детето . 

Стратегията е със срок на изпълнение четири години от 2020-2024 год.  
 

 
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОРА 

 
1. Развитие на материалната база  

            ДГ „Наталия“ е общинска детска градина, в която се възпитават, обучават и 
социализират деца от 3 до 7 години.  Помещава се в санирана, двуетажна сграда, 
съобразена с всички санитарно - хигиенни изисквания и условия за израстване, възпитание 
и социализация на деца. Обособени са 6 занимални, административен и кухненски блок, 
учителска стая, музикален и спортен салон, медицински кабинет, кабинет за ресурсно 
подпомагане. Отоплението е с централно парно. Монтирани са климатици за охлаждане. 
            Занималните позволяват разпределяне на децата по възрастов признак в 6 
занимални с обособени зона за обучение и игра , спалня, офис, съблекалня и санитарно 
помещение. От учебната 2021-2022 г. възрастовите групи, поради демографски причини- 
недостатъчен брой деца за 2 първи групи, са общо 5. Помещенията се поддържат в добро 
функционално състояние- естетически подредени, осигуряващи емоционален комфорт. 
Интериорът се подновява периодично, според изискванията за физическата среда, 
библиотечното обслужване и доминираща игрова дейност във възрастовите групи.  

Детската градина разполага с 2 вътрешни двора: вътрешна спортна площадка и 
интерактивна площадка за БДП и общи празници. Външният двор е обширен и добре 
поддържан. Обособени са дворни площадки за 6-те групи, които са снабдени с 
ударопоглъщащи настилки необходимите уреди и съоръжения за игра, пясъчник. 

Предизвикателства: Обновяване на интериора в коридорите; Преобразуване на 
пясъчниците в игрови площадки с пособия и зони за спорт в двора; Обособяване на опитно 
поле, Осъвременяване на игровите кътове в занималните; Хигиена и безопасното 
пребиваване;  Професионално оборудване;  

2. Образователни традиции и съвременност 
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            Институцията има изградена символика – лого и химн, представителна униформа за 
учителите. В ДЗ се осъществяват следните дейности: образователна, социално-битова, 
административно- управленска, квалификационна, финансова, контролна. Тези дейности 
се управляват посредством организиране, планиране, мотивиране, екипно взаимодействие 
и контрол. 
            Установени практики в образователния процес са планирането на тематичното 
съдържание по възрастов принцип, сезонна тематична обвързаност и интеграция на 
направления, краеведчество - обучение чрез, характерни за региона, практически дейности 
и празници, включване на родителите в обучението. Традиционно се провеждат: 
Откриване на учебната година, Ден на народните будители и водосвет, Ден на 
семейството, Коледен празник, Баба Марта, Празник на мама, Великден, Ден на детето. 
            Предимство при организацията и изпълнението на дейностите е отговорността , 
етичните взаимоотношения, бързата адаптивност на персонала към нови изисквания, 
екипната работа между педагогическите специалисти и помощник-възпитателите, 
подкрепата на новопостъпили учители.  
          Образователните практики, по време на епидемиологичната обстановка е 
необходимо да бъдат организирани от разстояние в електронна среда, което налага 
обучение на учителите за работа  ИТ, облачно пространство. 
          Базовата работа със студенти от ПУ „П. Хилендарски“ съдейства за повишаване на 
педагогическата компетентност, отговаряща на съвременните потребности за качествено 
обучение и възпитание. Налице са  търсене на новости, обмяна на иновации, на добри 
практики, стремеж към усъвършенстване и развиващата квалификация .  
Предизвикателства: Създаване на стратегия за привличане на деца, във връзка с 
демографския проблем за прием. Стимулиране на детската активност чрез ИКТ и по-
широко използване на софтуерни продукти в образователния процес; Използване на 
интерактивност и иновативни технологии; Мотивиране на учителите за споделяне на 
добър опит на конференции, форуми и др.; Изучаване на позитивната педагогика и 
образование с акцент върху здравните, екологичните, гражданските и интеркултурни 
умения; Устойчива политика за безопасно пребиваване на децата в детската градина; 
Развитие на творчеството и изкуствата; Разширяване на партньорство с родителите; 
Програма за опазване на здравето на персонала; Въвеждане на система от стимули и 
награди; Задържане на млади специалисти в детската градина; 

3. Квалификация на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал 
             Детската градина е известна през годините с екипа си от висококвалифицирани 
специалисти и като базов център за обучение на студенти от ПУ „П. Хилендарски“, гр. 
Пловдив. Разполагаме със следните кадри с висше образование, съответстващо на 
длъжността: 1 директор, 3 старши учители, 7,5 учители.  
             Разпределение на педагогическите специалисти според ОКС: с ОКС „магистър“ е 
директора и  4 учители и 6 учители с ОКС- „бакалавър“. 
            В резултат на повишаване на ПКС, детската градина  разполага със следния ресурс 
от педагогически специалисти /ПС/: С I ПКС-1 ПС , с II ПКС- 0 ПС, с III ПКС-3 ПС , с IV 
ПКС-3 ПС, с V ПКС- 2 ПС. Без ПКС са 3 ПС. Необходимо е  продължаващо 
квалификационно обучение. 
           Повишаването на квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал 
оптимизира дейността, личностно и кариерното развитие, мотивира и задържа на 
квалифицираните специалисти в системата на предучилищното образование. 
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Квалификационната дейност се развива чрез планиране и изпълнение на планове за 
квалификация, които се приемат всяка година от Педагогическия съвет. 
            Формите за вътрешно институционална и външно институционална квалификации 
са насочени към подобряване на професионалната подготовка на учителите по избрани от 
тях теми, към разбиране и прилагане на нормативните документи, осъществяване на 
личностна подкрепа на децата и въвеждане на интерактивни технологии в обучението.    
Считаме, че продължаващото квалификационно усъвършенстване е неизменна част от 
ученето през целия живот и непрекъснато проучваме интересите за бъдещо обучение. 
          Целият непедагогическият персонал има средно образование или средно-специално, 
като 3-и от тях имат придобита квалификация „помощник- възпитател“. 
Непедагогическият персонал участва в надграждащи форми на обучение, споделя 
отговорността с учителите за опазване живота и здравето на децата, следи за спазването на 
 здравно-хигиенните норми и подпомага взаимодействието. 
Предизвикателства: Безопасно пребиваване в детската градина при извънредни условия; 
Продължаваща квалификация и кариерно развитие, според потребностите на 
педагогическите специалисти; Квалификация на непедагогически персонал; Проучване на 
съвременни системи- форми и методи на обучение; 

4. Подкрепа на личностното развитие на децата 
             Смисълът на нашите усилия е подкрепата на всяко дете при израстването му, 
хармонично развитие на способностите и постигане на компетентностите от ДОС. В 
детската градина се осъществява обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие 
на деца със специални образователни потребности при взаимодействие със специалисти от 
ЦПЛР- психолог, логопед, ресурсен учител, медиатор и др.  
            От 2016 до днес се осъществяват приобщаващи практики с деца, невладеещи 
български език. От 2016 г до 2018г. ДГ “Наталия“ е партньор по проекта за образователна 
интеграция на деца от етническите малцинства „Растем заедно“  на район „Източен”, по 
ОП НОИР. От педагогическия персонал  имаме 1 участник-координатор в управленския 
екип на проекта, 2 учители за допълнителна подготовка по БЕЛ в целевите групи в ДГ 
„Наталия“ и ДГ „Маргаритка“. Постигнати бяха много добри резултати по отношение на 
подобряване на образователната среда, напредъка на децата и осигуряване на равен старт в 
обучението, подготовката за училище, взаимодействието с родителите и привличането им 
като партньори в подкрепа на образователните усилия. 
             През учебната 2019-2020 г. участваме в европейски проект „Активно приобщаване 
в системата на предучилищното образование“, по ОП НОИР. В целевите групи за езиково-
говорна подкрепа по БЕЛ са обхванати 18 деца от уязвими групи- етнически малцинства, 
деца с обучителни затруднения, с които се занимават допълнително 4 педагогически 
специалисти и 1 счетоводител. 
            За развитие на таланта, в детската градина се осъществяват допълнителни 
дейности- модерен балет, народни танци, футбол, английски език, арт-ателие. 
Предизвикателства: Нарастване броя на децата с обучителни и поведенчески проблеми; 
Наличие на деца, невладеещи български език ;Мотивиране на младите кадри да участват в 
разработване и прилагане на проекти за личностна подкрепа; Привличане на родителите за 
по-активна подкрепа на децата с нужда от подкрепа; Проучване на приобщаващи 
практики; Обмяна на приобщаващи практики в детската градина. 

5. Задържане на децата в системата на предучилищно образование 
           Детската градина има план с мерки за превенция на отпадането на децата от 
системата на предучилищното и училищно образование /СПУО/. 
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 През 2021-2022г. екип от 4 педагогически специалисти работи в Междуинституционалния 
механизъм за съвместна работа на институциите и дирекция „Социално подпомагане“ по 
обхващане и задържане на децата в СПУО чрез националната платформа „ Посещаемо и 
безопасно училище“. Функции на екипите за обхват: месечен отчет на причини за 
отсъствията на децата в задължителна подготовка за училище, участие в екипи за обход на 
необхванати деца в СПУО, прилагане на мерки, изготвяне на протоколи и генериране на 
писма до общината и др. 
           Разполагаме с 2 обучени специалисти с компетентности за прилагане на скрининг 
тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3,6 год и месеца, който 
определя риска от обучителни затруднения и тяхната превенция. Извършваме периодично 
входяща и изходяща диагностика на децата, на база на която се планира достъпно 
образователно съдържание.  
Предизвикателства: Ранна грижа за превенция на обучителни затруднения; 
Своевременно сформиране на екипи за превенция на отпадането и задържане на деца в 
СПУО; Разширяване на кръга обучени специалисти; 

6. Финансова дисциплина и прозрачност на управлението 
             ДГ „Наталия“ е третостепенен разпоредител с бюджет. Изразходването на 
държавния и местен бюджет е съобразен с конкретните нужди за нормално 
функциониране на детската градина и обезпечава издръжката на най-належащите процеси. 
          За финансова подкрепа на личностното развитие на деца с нужда от приобщаващо 
образование се използват и извънбюджетни средства от европейски фондове и програми. 
           Разходите за обучение, възпитание, социализация, личностна подкрепа, техническо 
осигуряване, охрана, храна, заплати, задължително обучение, квалификации и др. 
периодично се обсъждат с представители на Обществения съвет. 
           Утвърдения бюджет, годишните отчети на разходите и отчетите за всяко тримесечие 
се публикуват на интернет страницата  на ДГ „Наталия“. На събрания на Обществения 
съвет се обсъжда тяхната целесъобразност и бъдещи намерения, като така се гарантира 
гражданско участие и прозрачност в управлението. 
Предизвикателства: управление на финансовата автономия; модернизиране на средата; 
ограничен брой финансови средства; разработване на проекти и участие в национални 
програми за допълнително финансиране; 

7. Качество на образованието 
        Качественото образование е приоритет в детската градина. Всяко дете трябва да бъде 
поставено в среда, подходяща за самостоятелно и творческо израстване с надграждане на 
уменията. Обичта и подкрепата на персонала и семейството помагат то бъде подготвено за 
предизвикателствата на утрешния ден.  
        Качеството на образователните услуги се съизмерва със съвременната визия на 
материалната база, навлизането на ИКТ в образователния процес, високия 
професионализъм на преподавателите, постигнатите резултати от обучението и в 
партньорските взаимоотношения със семейството и други институции и организации. 
        Общата картина оформя визията на ДГ „Наталия“ като любима детска градина и 
предпочитана образователна среда сред децата и родителите в квартала, но винаги има 
какво още да се промени, за да се адаптираме и откликнем на настоящите потребности.            
        Самооценяването на учителите- инструмент за мотивация и управление на 
ефективността на образователните услуги. Анализът от самооценяването по контролна 
точка „Технология на преподаването“ на състава учители към 2018г. сочи висока 



 6 

мотивация и увереност при самооценката на 93 % от учителите, но разбира се винаги има 
какво още да се желае. 
    
Таблица №1   “Количествени резултати в % по контролна точка “Технология на преподаване“ 

№ Име  на 
учителя 

Ц И   ВД Игра 
 

ОПД ВД ПВД ПК ПЛ
РД 

Общо в % 

1 Снежана 
Табакова 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 

2 Елена 
Василева 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 

3 Боряна 
Калайджиева 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 

4 Сабина 
Стамболийска 

100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 

96% 

5 Галя 
Гафтанска 

100% 55% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 75
% 

90% 

6 Теодора 
Терзиева 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50
% 

94% 

7 Светла 
Настанлиева 

100% 65% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 

94% 

8 Даниела 
Карабогова 

67% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 67% 100
% 

87% 

9 Мариета 
Бойкова 

100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 67% 100
% 

94% 

1
0 

Надежда 
Ликоманова 

100% 100% 80% 100% 75% 100% 100% 67% 100
% 

91% 

1
1 

Снежана 
Дошкова 

100% 90% 100% 100% 75% 100% 100% 67% 100
% 

92% 

1
2 

Надежда 
Владимирова  

100% 75% 100% 100% 75% 50% 75% 100% 100
% 

86% 

1
3 

Атанаска 
Атанасова 

67% 95% 100% 100% 100% 75% 100% 67% 100
% 

89% 

Общи  средни 
резултати 

95% 87% 92% 100% 92% 94% 98% 87% 94
% 

93% 

     Към 2020 г. 48% от състава на учителите е променен с нови попълнения. Пред нас е 
предизвикателството да мотивираме младите учители да се усъвършенстват и показват 
най-доброто от себе си, така, че да положителните тенденции за високо качество в 
преподавателските компетенции на екипа да има устойчивост. 
      Качество на образователните услуги през погледа на родителите 
       Цялостната картина на родителското мнение е представена в Таблица №2, въз основа 
на целенасочено анкетно проучване за 10 основни дейности в детската градина през 2018 
г. Като цяло оценката е отлична при 75% от родителите, добра при 24% и средна при 1%. 
През 2020-2024г. е необходимо да се обърне внимание на подобряване на охраната и 
безопасността, пропускателния режим, архитектурната среда, хигиената на двора, където 
резултатите са най-ниски и да се осигури устойчивост и развитие по останалите 
показатели. 
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Таблица №2 Оценка на дейността от родителите 

 
Дейности 

Слаб Среден Добър Много 
добър 

Отличен Бр. 
родите
ли 

Охрана и безопасност 2 2% 4 3% 22 18
% 

52 42% 43 35% 123 

Пропускателен режим 0 - 2 2% 10 9% 50 48% 45 42% 107 

Архитектурна среда 0 - 0 - 23 19
% 

38 32% 58 49% 119 

Административно  
обслужване 

0 - 0 - 3 2% 18 15% 10
1 

83% 122 

Хранене на децата 0 - 1 1% 7 6% 31 25% 84 68% 123 

Медицинско 
обслужване 

0 - 0 - 8 7% 36 29% 79 64% 123 

Хигиена, поддържане 
  на двора 

0 - 3 3% 17 14
% 

64 52% 38 31% 122 

Организация на 
приема 

0 - 0 - 4 3% 37 31% 80 66% 121 

Подкрепа на деца с  
изявени дарби 

0 - 1 0% 21 18
% 

43 36% 55 46% 120 

Партньорство с  
родителите 

0 - 0 - 4 3% 23 19% 96 78% 123 

Цялостна дейност 0 0 % 1 1% 25 24
% 

0 0% 77 75% 103 

 
             Предизвикателства: Голям брой на деца в групите; Подобряване на качеството на 
образователните процес- развитие на умения на учителя за интерактивно изложение на 
планираните цели чрез общуване и дейност, за оценяване на напредъка, за подкрепа на 
личностното развитие; Подобряване на професионалната компетентност при 
новопостъпили учители; Обемна документация; Осигуряване на равен достъп до 
предучилищно образование според спецификата на района; Разработване на нови бъдещи 
политики; По-активно взаимодействие и споделяне на отговорността за напредъка на 
децата, подкрепа на родители в обучението; Подобряване на хигиената и поддържане на 
двора;Охрана и безопасност;Въвеждане на дейности за подобряване на храненето при 
децата. 
 
           ИЗВОДИ: 
           Детското заведение разполага с необходимите условия /фактори/, които са от 
значение за развитието му - политически, икономически, социални, материални,  
технологични и необходимите ресурси, които ще спомогнат за реализирането на 
глобалната ни цел. 

При изследване на вътрешните и външните фактори се установи, че: 
 Политическите фактори помагат на институцията ни да изпълнява своите 

приоритети, както и тези в национален план. 



 8 

 Икономическите фактори са благоприятни за развитието на ДЗ- делегиран бюджет 
и участие в проекти, средствата, по които се разходват целесъобразно, при 
прозрачност, отчетност и дисциплина. 

 Социалните фактори предразполагат към изпълнение на целите ни –има кадрова 
обезпеченост, наличие на възходящи резултати при взаимодействие с децата и 
родителите. Подновяването на възрастовия състав на учителите ще влее нови сили 
и идеи при изпълнение на целите ни, в ДЗ няма демографски проблем, както и 
проблеми от екологичен характер. 

 Технологични фактори- ДЗ се стреми да усъвършенства нови технологии, 
информационни потоци, мениджмънта и добрите междуинституционални връзки. 

 
 

МИСИЯ 
 

Мисията на ДГ „Наталия“ е ориентирана към развитие на компетентностите на 
всяко дете и се изразява в подкрепа и вяра в неговите потенциални възможности. Детската 
градина е привлекателна, общностна среда за реализация на неговите способности и го 
подготвя да се справя с предизвикателствата в следващата образователна степен.  
            МИСИЯТА НИ Е :„ ДГ „НАТАЛИЯ” – РАЗИВАЩА, КАЧЕСТВЕНА,КРЕАТИВНА 
ОБЩНОСТ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ!”  
 

ВИЗИЯ 
 

Визията е обективна картина на настоящето и бъдещето състояние на ДГ 
„Наталия”. Тя е поглед към надграждащо развитие, вземайки под внимание дефицитите на 
информираност, реализиране на мерките за повишаване на качеството на предлаганите 
услуги, възможностите на екипа за взаимодействие, квалификация и преодоляване на 
възникващите проблеми. Визията определя насоките, по които ще работи педагогическия 
екип и как ще се реализира програмната ни система, за да постигнем трайни ключови 
компетентности и умения за по-нататъшното успешно развитие на децата – мотивация за 
учене, учене през целия живот, физическо, познавателно, езиково, социално, емоционално, 
интеркултурно и творческо развитие. От особено значение е превръщане на средата в 
креативна, привлекателна и предпочитана. Нашите усилия ще бъдат насочени към 
подобряване на кохезията между социалните фактори „Детска градина- Семейство- 
Институции“ като партньори в провеждането на нашата образователна политика. 

ВИЗИЯТА НИ Е: 
 Позитивно-ориентирано образование- Смятаме, че всяко дете е център на 

педагогическото взаимодействие и има нужда от обич, уважение, избор, защита, 
закрила, позитивно общуване  и разнообразие от интерактивно взаимодействие.  

 Приобщаване и подкрепа на личностното развитие на деца с различни потребности-
със СОП, деца невладеещи български език, в риск от отпадане от образователната 
система , необхванати и др. 

 Приобщаване на децата към ценностите на обществото и природата- формиране на 
емоционална интелигентност, екологични, граждански и интеркултурни позиции на 
децата.  
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 Учене чрез креативни дейности и подкрепа на таланта- В ДГ „Наталия” детето учи 
като общува, изследва , играе, пее, танцува, твори, експериментира, драматизира . 

 Подобряване на материалната среда-стимул за интересни дейности и общуване. 
 Висок професионализъм на персонала- Чрез учене през целия живот непрекъснато 

развиваме и обогатяваме своите професионални компетентности . 
 Разбирателство, толерантност и партньорство със семейството- Усилваме 

взаимодействието със семействата, като даваме възможност за информиране, 
педагогизиране,  участие в изграждането на нашата политика, на общи идеи, 
проекти, празници и др. 

 Обмяна на опит и издигане на престижа на ДГ- Визия да обменяме идеите си, да 
популяризираме опита си, да развиваме елементи от добри образователни практики 
у нас и в света. 

                                                          ЦЕННОСТИ  
 

 Ние се учим през целия живот.  
 Любовта към децата стои в основата на нашата стратегия. 
 Обединяваме традиции и съвременност в обучението.  
 Ценим културното многообразие в региона- път към разбиране на себе си и другите. 
 Осигуряваме личностна подкрепа и равен достъп до образователния процес. 
 Педагогическата компетентност и екипната работа са в основата на нашите успехи. 
 Семейството е пълноправен партньор  и участник в образователния процес. 
 Разпознаваеми сме с иновативните форми на обучение, креативност и творчество. 
 Ние се учим да се самооценяваме и да се усъвършенстваме. 
 Имаме успешен мениджмънт и поддържаме съвременна визия. 
 Нашите възпитаници се разпознават с постижения и социални умения в училище . 

 
 
                                            ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

 
Тя определя подхода и последователността на работата на екипа през посочения 4 

годишен период - стъпките, които ще предприемем, кога, къде и с кого ще  реализираме 
целта си и по какви критерии ще оценим постигнатите от нас резултати. 

ГЛОБАЛНАТА ЦЕЛ  на екипа : Създаване на стимулираща среда за развитие на 
основните компетентности на децата, необходими за училищна подготовка и учене през 
целия живот.  

За изпълнение на тази цел най-важно е да осигурим партньорство при 
взаимодействие между отговорните фактори: учители- деца- семейство- обществени 
институции и условия за развиващи се професионални умения, екипната работа, иновации, 
приемственост между детската градина и училището.  

За постигането на тази цел в настоящата стратегия е формулиран План на 
дейностите, с приоритетни направления, мерки и механизми за финансирането им, както и 
ресурси за нейното прилагане, очаквани резултати, критерии и мехнизми за отчитане на 
изпълнението.                             
 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТА ИМ 
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1.Издигане на професионалния имидж на детската градина- част от предучилищния 
сектор в гр. Пловдив- критерии: 

 привлекателна и предпочитана детска градина от родители и деца  
 здравословни и безопасни условия, ред и защита на децата 
 пълен капацитет и списъчен състав на групите 
 висока посещаемост на децата 
 средище на хора, които обичат децата и професията 
 център на изяви, които обединяват обединяват заедно деца-родители-институции 
 е-политика,  работа с медии и др. звена изграждащи имиджа на институцията 
 брой участия за популяризиране на дейността и представяне на добри практики 
 провеждане на качествено образование- съвременни подходи, принципи и методи, 

целеполагане, плановост, иновации 
 формиране на ценности чрез позитивно взаимодействие- здравно, екологично, 

гражданско, интеркултурно образование. 
  саморефлексия, самооценка, надграждане на постигнатото 

 
2.Мотивация на учителите за усъвършенстване чрез квалификации -критерии: 

 „Мотивираният учител е успешният учител!” 
 брой квалификационни кредити външно-институционална  квалификация 
 брой квалификационни кредити вътрешно-институционална квалификация 
 кариерно развитие и придобиване на ПКС 
 участие в конференции, научни форуми и др. 
 наставничество и обмяна на опит между педагогическите специалисти 
 получени отличия и награди за принос в образователната дейност 

 
3. Създаване на условия за развитие на компетентностите на всяко дете и качество на 
преподаването- критерии: 

 използване на съвременни подходи, принципи и методи на позитивната педагогика 
  наличие на целеполагане, плановост, отчетност и висока резултатност 
 Наличие на стимулираща, вътрешна и външна игрова среда 
 Избор на разнообразие от допълнителни дейности за развитие на таланта 
 прилагане на интерактивни игрови технологии в обучението 
 наличие на дейности за личностна подкрепа на деца със СОП 
 наличие на дейности за социална и образователна интеграция на деца, невладеещи 

български език, според спецификата на р-н „Източен“ 
 прилагане на механизъм за превенция на агресивните прояви 
 диагностика и ново планиране според потребностите на децата 
 ефективно взаимодействие с родителите 

4. Равни шансове на децата в образователния процес- критерии 
 сформирани и дейни екипи за обход на необхванати в СПУО деца 
 сформиран и деен екип за подкрепа на личностното развитие на деца със СОП, деца 

в риск от отпадане, с поведенчески проблеми, деца- невладеещи български език 
 скрининг -тестове и първична оценка на потребностите при определяне на риска от 

обучителни затруднения 
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 наличие на план и отчетност за приобщаващо образование- обща или допълнителна 
подкрепа  

 привличане на родители в подкрепа на своите деца 
5. Стимулиране на партньорските отношения на ДГ със семейството, Обществен 
съвет, други институции и организации -критерии: 

 използване на съвременни стратегии- подходи, методи и форми за сътрудничество 
 наличие на плановост за взаимодействие със семейството в групите 
 реализиран брой общи мероприятия със семейството 
 използване на разнообразни канали за информиране консултиране и комуникация 
 сътрудничество с обществени институции, неправителствени организации, дирекции, 

община и др. 
 проектно взаимодействие с партньорски организации и институции-училища, детски 

градини и др. 
6. Мониторинг, отчетност и прозрачност при изпълнението на всички дейности на 
стратегията-критерии 

 наблюдение, анализ и оценка на процесите от всички участници в образователния 
процес 

 контролна дейност на директора 
 отвореност на образователните процеси за всички участници 
 поддържане на актуална информация в ръководни и информационни системи- РУО, 

р-н „Източен“, НЕИСПУО, социални мрежи на групите, сайт и др. 
 годишна и тримесечна отчетност в Обществения съвет 
 информиране и отчетност пред родителската общност 

7. План за иновационни политики и управление на процесите  
            Иновационната политика цели разработване и внедряване на нови методи и техники 
за развитие на ДЗ с оглед постигане на максимални резултати чрез използване на: 
 Стратегия за привличане на деца  
 Избор на екип за разработване и участие в проекти 
 Стратегия за работа с хора- засилена комуникация, етика, работа в екип, зачитане на 

уникалност на всеки човек, създаване на база от идеи и среда за тяхното прилагане, 
грижа за здравето и безопасността, отговорност, взаимопомощ и подкрепа в екипа. 

 Стратегия за насърчаване на учителите- въвеждане на техники за успех, награди и 
признания, насърчаване чрез стимули, тим-билдинг за повишаване на доверието и 
сътрудничеството в екипа, гарантирано време за комуникация, споделяне на 
притеснения, идеи, инициативи, успехи, зачитане лични празници на всеки един от 
екипа, подържане на отборен дух. Осигуряване на лично пространство- режим на труд 
и почивка, зачитане на личния живот, политика на обмяна на опит. 

 Стратегия за наставничество- проучване на дефицитите и използване на техники за 
висока мотивираност и успех на младите учители, стимулиране чрез похвала, 
признание на достигнати резултати, регламентирано време за комуникация и обмяна на 
идеи, обмяна на опит чрез наблюдение на форми, споделяне на затруднения, 
признаване на успехи. 

 Стратегия за позитивна, учеща общност- спазване на етични взаимоотношения, 
позитивна комуникация и разбирателство, използване на съвременни форми на 
обучение и възпитание, подход на хуманност и зачитане на личните права на всеки, 
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подкрепяща среда за надграждане на компетенциите на деца с различия, споделена 
отговорност, взаимодействие и приобщаване, признаване и уважение на културни 
различия, справедливо решение на казуси, мирно решаване на конфликти. 

 Стратегия за обогатяване на материалната база- проучване на идеи и потребности за 
осигуряване на ресурси и материали в работната среда по групи, обсъждане на идеи за 
модернизиране на средата с Обществения съвет, осигуряване на технически средства и 
оборудване, осигуряване на безопасност на работната среда, с цел прилагане на нови 
идеи и различни технологии за работа с децата. 

 Стратегия за въвеждане на иновации в обучението- проучване на ефективни модели на 
взаимодействие в нашата и световната практика- съвременни подходи, форми и методи 
в подкрепа в обучението, свобода в избора на програмни стратегии и помагала, участие 
в образователни проекти, въвеждане на интерактивни игрови технологии, методи, 
средства. Подкрепа на различните стилове на работа на учителя, на разнообразието и 
творчеството в работата с децата. Привличане на родителите  като партньори в 
подкрепа на изявата и таланта на всяко дете. 

 
 
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
1.Осигуряване на безопасни условия за пребиваване, труд и отдих в детската градина. 
2. Подобряване на качеството на хранене при децата , осигуряване на здравословно меню. 
3. Равен достъп и личностна подкрепа на деца със специални образователни потребности, 
деца- невладеещи български език, деца с поведенчески проблеми. 
4. Взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, 
обществени институции, НПО, центрове за подкрепа на личностното развитие и 
специализирани звена. 
5.Участие в национални програми и проекти за подобряване качеството на 
образователните услуги, с акцент върху здравното, екологично, гражданско и 
интеркултурно образование на децата. 
6. Развиваща квалификация на персонала и подкрепа на младите специалисти, стажант-
учители.  
7.Подобряване на имиджова политика на ДЗ – е-политика,  работа с медии и др. звена 
изграждащи висок имидж на институцията. 
8. Изграждане на адекватни мерки за безопасност в ДЗ при кризи и извънредни ситуации. 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

Настоящата стратегия ще се реализира чрез следните дейности: 
I.Дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

пребиваване, труд и отдих в детската градина  
 Въвеждане на позитивни модели на общуване и дозиране на образователни 

дейности, труд, игра и почивка за подобряване на психичното и физическо здраве 
на всяко дете.   

 Оптимизиране броя на екипа съобразно броя и потребностите на децата. 
 Осигуряване на финансови механизми за качествена образователна услуга. 
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 Оптимизиране на дневния режим с форми за физическа дееспособност, дейности по 
избор,  спорт, труд и отдих, подобряване на спортната база. 

 Навременно предоставяне на качествено здравно обслужване. 
  Повишаване на здравната култура на всеки педагог, дете и родител и достигане на 

здравната информация до всички участници в образователния процес. 
 Участие в национални програми за хранене, изграждане на знания за безопасно 

поведение и действие при рискови за здравето ситуации. 
 Периодично обезопасяване на детските площадки. 

 
II. Дейности за подобряване на качеството на хранене при децата , осигуряване 

на здравословно меню. 
 Използване на съвременен рецептурник за приготвяне на храните. 
 Промяна на модела на хранене чрез въвеждане на разнообразие от здравословни 

комбинации на месо, млечни продукти, бобови храни, плодове и зеленчуци. 
 Изпълнение на обществени поръчки за избор на доставчици на качествени храни, 

съобразно бюджета.  
 Здравно образование на всеки педагог, дете и родител, насочено към даване на 

знания и придобиване на умения за здравословен начин на живот - чрез национални 
програми за хранене и други методи и средства. 

 Формиране на знания и умения за здравословно хранене и хигиена при всички 
участници в процеса на хранене и в процеса на приготвяне на храна. 
III.Дейности за осигуряване на равен достъп и личностна подкрепа на деца със 

специални образователни потребности, деца- невладеещи български език, деца с 
поведенчески проблеми, бързо напредващи деца.  

 Осигуряването на достъпна архитектурна и подкрепяща среда, специализирана 
литература и планове за включване на децата със СОП в живота на детската 
градина. 

  Продължаващо обучение и квалификация на педагогическите кадри за работа с 
деца с различия. 

 Оптимизиране броя на екипа за обща и допълнителна подкрепа със специалисти, 
съобразно броя и потребностите на децата.  

 Прилагане на индивидуален подход в обучението и възпитанието на децата, 
осигуряване на близка до семейната среда, предлагане на иновационни техники и 
методи за общуване и подкрепа. 

 Повишаване на педагогическата култура и възпитателните възможности на 
родителите чрез информиране и включване в обучението. 

  Включване на децата в проекти за образователна интеграция, целева група, 
творчески ателиета, конкурси, програми за развитие на детското творчество и 
талант, основани на свободния им избор и професионална педагогическа подкрепа. 

 Изпълнение на мерките от механизъм за превенция и интервенция на насилието и 
тормоза сред децата, при защита правата на децата- защита от насилие, форми на 
взаимодействие със семействата на деца в риск, незабавно сигнализиране при 
забелязване на насилие, забрана за прилагане на всякакви унизителни за детето 
методи на възпитание в ДГ и семейството - обида, физическо малтретиране, 
наказания и др. 



 14 

 Осигуряване на децата правото да изказват мнение, да зачитат мнението на другия- 
иновативен подход - създаване на кът за изслушване, споделяне, консултиране 
IV.Дейности за взаимодействие и сътрудничество между всички участници в 

образователния процес, обществени институции, НПО, центрове за подкрепа на 
личностното развитие и специализирани звена.  

 Консултиране и оказване на подкрепа на родителите с цел подобряване на знанията 
и уменията на децата, решаване на поведенчески проблем и др. 

 Планиране на традиционни и съвременни, разнообразни форми, методи и услуги за 
работа със семействата по групи. 

 Информиране и педагогизиране на семействата- разнообразни информационни 
канали, обучение за родители, които да улеснят адаптацията на децата, 
взаимодействието и поддържането на близки взаимоотношения в полза на децата. 

 Взаимодействие на детската градина с училището- приемственост при подготовка 
за училище, подпомагане на родителския избор при записване на децата в училище 

 Възпитаване на децата и семействата им в дух на толерантност и недискриминация 
на основание пол, религия, етнос чрез обучение на кадрите и семействата и 
прилагане на добри практики 

 Създаване на екипи за подобряване координацията между специалистите в 
институциите- ЦПЛР, Общностен център, отговорни за личностното развитие на 
децата - прилагане на общи политики и практики, по-голямо сътрудничество на 
всички нива, основано на доверие, взаимопомощ и грижа за всяко дете 
 
V.Дейности за подобряване на качеството на образователните услуги, 

реализиране на национални програми и проекти. 
 Осъвременяване на интериора, материалната база, образователната среда по групи, 

техническото оборудване, дворните пространства. 
 Провеждане на атестирането на педагогическите специалисти като част от 

системата за качество. 
 Реализиране на мерките за повишаване на качеството чрез дейности в областите 

преподаване, административно, медицинско обслужване, охрана и безопасност, 
хигиена и поддържане на двора, партньорство с родителите.  

 Провеждане на разнообразни форми за сътрудничество с родителите- анкети, 
съобщения, родителски срещи, празници, лекции, тренинги, съвместни проекти, 
включване в Обществен съвет и др. 

 Участие в национални програми и проекти за приобщаващо образование на деца с 
различни потребности. Планиране на формиращо обучение за всяко дете с различие  
за реализиране на неговите способности, права и отговорности и осигуряване на 
равен достъп до качествена, образователна услуга.  

 Осигуряване на финансови механизми за качествена образователна услуга. 
 Оптимизиране на двигателния режим за повишаване на физическата активност чрез 

спорт и дейности по интереси, подобряване и разширяване на спортната база, 
участие на децата в спортни изяви и мероприятия. 

 Интегриране на форми за екологично, здравно и интеркултурно образование в 
тематичното разпределение по групи.  
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VI.Дейности за осигуряване на развиваща квалификация на персонала и 
подкрепа на младите специалисти, стажант-учители.  

 Провеждане на вътрешноинституционални и външноинституционални  форми за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия 
персонал. Приоритетно квалификации за работа с ИТ и използване на ИКТ в 
обучението. 

 Наставничество на новоназначени учители, стажант-учители от ПУ 
„П.Хилендарски“. 

 Проучване на нови педагогически системи и инструментариум и прилагане на 
опита в практиката. 

 Участие в квалификации за работа с ИТ и ИКТ, облачни пространства 
 Обмяна и споделяне на добри практики в детската градина и извън нея. 

VII.Дейности за подобряване на имиджова политика на ДЗ – е-политика,  
работа с медии и др. звена изграждащи висок имидж на институцията. 

 Създаване на екип по рекламата и е-политиката 
 Публична прозрачност на управлението на изразходваните бюджетни средства и 

поддържане на сайта на детската градина с нова информация относно плановете и 
политиката на ДЗ. 

 Съвместни проекти с ЦЛПР, Общностен център, НПО, училища и институции, 
медии за качествени услуги и популяризиране дейността на ДГ „Наталия.“ 

 Споделяне на добри практики на конференции, форуми, семинари и др. 
 Партньорство с преподаватели на висши учебни заведения при определяне на 

програма, обучения, методи на преподаване и др. 
VIII. Дейности за изграждане на адекватни мерки за безопасност в ДЗ при 

кризи и извънредни ситуации 
 Планиране разпределението на отговорностите и график на дейностите в извънредни 

ситуации, кризи и пандемия. 
 Превантивно проиграване на действия в кризисна ситуация- бедствия, аварии, 

терористична атака, пандемия и др. 
 Подобряване координацията между педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата - прилагане на общи 
политики и практики за безопасност, хигиена, по-голямо сътрудничество на всички 
нива, основано на доверие, взаимопомощ и грижа за всяко дете. 

 
 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

1.Чрез възможностите  на делегирания бюджет да се осъществява  ефективно, 
целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на средствата за обучение, 
издръжка и др.заплащане по посока делегирани държавни и местни дейности. 

2.Делегираният бюджет да се утвърди като основен източник за прилагането на 
финансови механизми при финансирането на различните дейности по стратегията. 

3.Като допълнителен източник за финансиране да се ползва и включването на екипа 
в проекти по различни програми от структурните фондове на ЕС, Оперативни програми на 
различни нива, дарения и др. 
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РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 
Дейностите за подбора и развитието на кадрите ще бъдат: 

 качествен подбор-прилагане на ясни вътрешни правила при назначаване и 
освобождаване на кадрите 

 близки и ефективни връзки с университетите и др. педагогически структури като 
банка за кадри 

 осигуряване и мотивиране на екипа за участия в обучения с цел  повишаване на 
квалификацията, чрез спазване на изработените правила и план за квалификация в 
ДЗ 

 въвеждане на мотивационни инструменти и техники за стимулиране на кадрите-  
кариерно развитие, ДТВ, финансови стимули, награди, повишаване на трудови 
възнаграждения, подобряване на условията на труд, обогатяване на базата с нови 
КИТ, спазване на вътрешните правила за СОРЗ 

 
 
 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 
НА ДГ “НАТАЛИЯ” 

 
ОСНОВАНИЕ, СЪЩНОСТ 

 
Програмната система на ДГ „Наталия“ е разработена на основание чл. 29, ал.1,2,3,4 

от Наредба 5/03.06.2016 г., глава 3, раздел I, ДГ “Наталия“, гр. Пловдив като част от  
Стратегия 2020-2024 г. и се приема с решение на Педагогическия съвет. 

Програмната система  е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и 
форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. Тя създава условия за 
придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления по чл. 28, 
ал. 2; отчита спецификата на детската градина и на групите; съответства на интересите, 
възможностите и възрастовите характеристики на децата. 

Децата са разпределени, в групи, в зависимост от броя им, по възрастов признак. 
Педагогическият съвет допуска сформиране на разновъзрастови групи, когато броя на 
децата за съответната група е недостатъчен или броя на децата е недостатъчен за 
сформиране на 2 нови групи за съответната година, съгласно чл. 9, ал.3 от ДОИ за 
предучилищно образование. При отчитане спецификата на ДГ  се има предвид 
принадлежността на ДГ към район „Източен“, където етническия състав на населението е 
смесен и необходимостта от наличие на форми на приобщаване за децата, невладеещи 
български език.  

В програмната система са включени: 
1. подходи на педагогическо взаимодействие; 
2. формите на педагогическо взаимодействие; 
3. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие 
4. Дневен режим /Приложение № 1/ 
5. Тематично разпределение за всяка възрастова група /Приложение №2/; 
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5. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното 
образование. 
Системата създава условия за придобиването на компетентностите по седемте ОН 

от всяко дете, отчита спецификата на ДЗ, съответства на интересите, възможностите и 
възрастовите характеристики на децата. 

 
 

СТРУКТУРА 
 
1.Подходи  на педагогическо взаимодействие 

 
Водещи подходи, които педагогическите специалисти от ДГ „Наталия” ще прилагат 

в своята работа и са ключови за постигане на глобалната цел на Стратегията:  
 Хуманно- личностният подход- Основен подход при осъществяване на 

образователния процес в детската градина. Изисква прилагане на принципът на 
индивидуален подход – опознаване на индивидуалните особености, определяне на 
потребностите, стимулиране на познавателна мотивация всяко дете да постига 
успех индивидуално, да има свободен избор в дейностите, неограничени 
възможности за всяка ситуация с оглед цялостното му хармонично развитие. 
Учителят подкрепя усилията на децата да изградят адекватни, познавателни модели 
за активност и поведение спрямо връстници и възрастните, подпомага успешната 
социализация и личностно развитие.  Подходът се реализира чрез позитивно 
общуване и осигуряване на условия за  интерактивно взаимодействие и субект- 
субектни отношения във връзката дете- социална среда- природна среда. 

 Компетентностен подход /КП/- към новата Стратегия включваме този съвременен 

подход като методологическа основа на съвременното образование. Прилагането на 

компетентностно-ориентирани подходи се свързва с поведението на личността на 

детето от ПУВ, необходими за преминаването от обучение към учене, от знания 

към умения. Той гарантира формирането базисни умения при децата, т.н. ключови 

компетентности на 21 век /приспособимост, социални умения, решаване на 

проблеми, самоуправление и самоконтрол, системно мислене/, компетентностите за 

интегрираните направления- здравни, граждански, екологични и интеркултурни 

компетентности, компетентностите по образователни направления – Български език 

и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и 

технологии, Физическа култура. Прилагането на КП осигурява: качество на 

образователния процес, равни възможности, успешна изява и социално 

благополучие, намалява риска от социално изключване. 

 Ситуационен и дейностен подход- Двата подхода осигуряват познавателното 

развитие на детето в конкретни житейски ситуации и дейности. Реализира се чрез 

умението на учителя да комбинира, да бъде гъвкав и вариативен в разнообразие от 

обучителни, игрови и  практически ситуации и дейности. Предизвикателство пред 

учителя е умението за включване на по-широк кръг участници- деца, родители, 

учители, които да се свързват и обединяват усилията си в общи планове и идеи.  
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 Системно- структурен подход- Подходът изисква предварително планиране на 

тематичното разпределение, съобразно възрастовите особености и представяне на 

образователното съдържание като система от взаимосвързани обекти в тяхното 

развитие.Теоретично осигурява инструменти за взаимодействие. Спираловидният  

принцип се използва  при планиране и организация на възпитателната работа и 

гарантира постепенно усложняване на образователното съдържание. Принципите за 

научност и достъпност гарантират, че изучаваното съдържание е научно-

обосновано, подходящо за възрастта и ще достигне до всяко дете. Друг принцип, 

свързан с този подход е принципа за амплификация - използване на подходящи 

форми, методи и средства в образователната работа. 

 Програмно- целеви подход- определя условията за управление на педагогическия 

процес като система, като обвързва цели, задачи, средства и програма. Учителят 

има свобода относно избор на програмна система и учебни помагала. Съвременните 

изисквания са родителите да подкрепят избора на програмни продукти и учебни 

помагала- чрез Обществения съвет и родителските срещи да се информират 

относно избора на учителите, въведени индивидуални програми за подкрепа и 

приобщаване, изпълнението на целите, напредъка на децата. 

  Диагностичен подход- Осигурява отчетност и ново планиране според степента на 

достигнато развитие на знания, умения, отношения на децата, ранни скрининг-

тестове за 3-3,6-годишните деца, информиране на родителите за напредъка на всяко 

дете, при нужда- планиране на съвместни мерки за личностна подкрепа. 

 Локалност и глобалност- Този подход изисква краепознаване, социална ориентация 

относно състава на участниците в педагогическия процес и постепенно 

глобализиране на знанията и уменията. Осигурява плавно опознаване на културните 

традиции на представители на различни етноси в детската градина, опознаване на 

традициите и ценностите- първо на родното място, после на родината и 

разширяване на познанията за европейски и световни ценности. 

 Комплексно- интегрален подход- Осигурява вътрепредметна и междупредметна 
интеграция на цели,задачи, теми, знания и умения в образователните направления 
при опознаване на единството и взаимната свързаност на околния свят. Осигурява 
интегрирано познание- близост до природата и нейното опазване, здраве и 
безопасност, формиране на граждански позиции, интеркултурен диалог за 
постигане на приемане, разбирателство, толерантност и взаимопомощ. 

 Общностен подход- Осигурява взаимопомощ, обединяване на съмишленици в 

група, екип, общност в името на общата стратегическа цел. 

 Конструктивизъм - създаване на условия детето активно да моделира своето 
разбиране или знание, чрез взаимодействие в различни дейности. Да предоставяме 
възможности за изява на децата, да ги подкрепяме, насърчаваме, улесняваме и 
тестваме в реални условия, да подържаме интереса и мотивацията им. Да учи 
конструктивно едно дете означава да учи активно, да решава проблеми, да 
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пренася/трансферира/ наученото в реални условия, да решава различни казуси, 
проблемни задачи, да повишава своята самостоятелност и критично мислене.При 
този подход детето е ситуирано в центъра на онова, което правим в групата, в 
противовес на традициите и догмите, то е АКТИВНО действащ субект и личност в 
процеса на учене чрез игра. Конструктивизмът е „учене чрез участие” на всички 
участници в образователния процес. Включване на семейството като партньор на 
институцията във всички дейности и по различни начини и форми 

 

2.Форми  на педагогическо взаимодействие 
 

              Подборът на форми на педагогическо взаимодействие зависи от 
закономерностите в психичното развитие, възрастта на децата и степен на развитие, етапа 
на обучение и индивидуалните особености. В детската градина се използват основни и 
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. В учебното време се организират 
както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в 
неучебното време без педагогически ситуации - само допълнителни форми. Тематичното 
разпределение може да се преструктурира при възникнали обстоятелства от обективен 
характер.Това се отнася за конкретната група и се предоставя на Директора за 
утвърждаване.Съхранява се от учителите заедно с дневника на групата. 

            Основна форма на организация на педагогическото взаимодействие е 
педагогическата ситуация, която протича предимно под форма на игра. Организира се в 
учебното време на учебната година- от 15.09 до 31.05. на следващата календарна година. В 
зависимост от степента на самостоятелност се избира една от трите и разновидности- 
обучаваща, игрово- познавателна или практическа ситуация. В детската градина играта е 
водещата дейност по отношение на останалите.  

        Времетраене на ситуацията – Продължителността на една ситуация, зависимост от 
възрастта на децата варира: 
      от 15 до 20 минути – за първа възрастова група. 

от 15 до 20 минути – за втора възрастова група. 
от 20 до 30 минути – за трета възрастова група. 
от 20 до 30 минути – за четвърта възрастова група. 

              В обучаващата ситуация децата овладяват основополагащи знания, умения, 
морални и естетически ценности и преобладават информационно- познавателните  методи- 
наблюдение, разказ, беседа, демонстрации, познавателни игри.  

        В игрово- познавателните ситуации  социалният и когнитивен опит се добива чрез 
всички видове игри- сюжетни, речево- комуникативни, игра- драматизация, 
конструктивни, етюди, автодидактични, музикално- подвижни, подвижни, СПУИ. 

        В практическите ситуации децата извършват продуктивни дейности- игри- 
упражнения, моделиране, рисуване, конструиране, експериментиране, елементарни форми 
на труд. Преобладават практико- изпробващите методи. 

        Допълнителните форми на взаимодействие  разширяват компетентностите в 
държавния образователен стандарт и допринасят за разнообразяване живота на детето. 
Такива форми са утринната гимнастика, подвижните и спортно- подготвителни игри в 10: 
30, екскурзии, развлечения и празници, излет, посещения на куклен театър в и извън 
детската градина, детска опера и др. Организират се както в учебно време, извън времето 
за провеждане на ПС/15.09 до 31.05/, така и в неучебно време/ от 01.06 до 14.09/.  
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         Утринната гимнастика присъства ежедневно в режима на всички групи. Провежда 
се сутрин в 8:30 ч. Тя решава хигиенни и оздравителни задачи, затвърдява двигателни 
навици и възпитава нравствено- волеви качества у децата. При провеждането и се спазва 
принципа за възрастова диференциация и постепенно повишаване на натоварването. 

         Подвижните и спортно- подготвителните игри се редуват през ден в 10:30 ч.Имат 
развиващ, оздравителен и възпитателен ефект. В първа и втора група се подбират 3-4 игри 
предимно сюжетни, музикално- подвижни, в подготвителните групи- 4- 5 игри-с по- 
сложен сюжет, щафетни, състезателни игри. В спортните игри се изпробват елементи от 
детски спортове, развива се отношение към здравето, спорта и превенция на 
затлъстяването в ранна възраст. 

          Разходките и екскурзиите са начин децата да контактуват непосредствено с 
природата, да натрупват впечатления, да развиват екологичната си култура, да играят. 

         Празниците, посещенията на театрални постановки, детска опера, цирк и др.- във 
и извън детската градина, развиват социални умения, езиково-говорни умения, 
творческите нагласи, въображението, разширяват социалния и културния хоризонт на 
децата и родителите и позволяват да се прилага в процеса на взаимодействие.  

         Форми на педагогическото взаимодействие над образователния минимум 
ситуации са тези, които се организират по избрани ОН на Педагогически съвет, за 
съответната група, по преценка на учителя, в рамките на седмичната програма в детската 
група.  Чрез тях приоритетно се разширяват и усъвършенстват компетентностите по ДОС с 
цел повишаване на компетентностите на детето и цялостното му личностно развитие.  

 
 
3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Брой педагогически ситуации седмично по възрастови групи и 

образователни направления съгласно Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за 

предучилищно образование 

 
Образ. 

направление 
I група  

/15-20 минути/ 
II група 

 /15-20 минути/ 
III ПГ 

 /20 -30 минути/ 
IV ПГ 

/20 -30 минути/ 

Миним. 
бр.ПС 

Макс. 
+2/5б
р 

Миним. 
бр. ПС 

Макс. 
+2/5бр 

Миним. 
бр.ПС 
 

Макс. 
+2/5б
р 

Миним. 
бр.ПС 
 

Макс. 
+3/5бр. 

1. Български език и 
литература  

1 1 2 1 2 1 3 1 

2. Математика  1 
 

 1  2  3 1 

3. Околен свят 1 
 

1 2 1 2 1 2 1 

4. Изобразително  
изкуство 

2  2  2  2  

5. Музика 2 
 

 2  2  2  

6. Конструиране и 1  1  2  2  
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технологии  

7. Физическа 
култура 

3  3  3  3  

Минимален общ 
брой ситуации 
 

11 2 13 2 15 2 17 3 

Целодневна 
организация 

11 13 13 15 15 17 17 20 

 почасова 
организация 

11  13  15  17  

 

4.Организация на деня – дневен режим /Приложение № 1/ 
Дневният режим Определя дневния ритъм на дейностите във всяка група. Дневният 

ритъм на дейностите във вид на режим се приема на Педагогически съвет и се утвърждава 
от директора със заповед. За всяка група дневният режим включва дейности на детето и 
дейности на педагога, разпределени по часове. Родителите могат да допринесат за 
формиране на здравословни навици и активност при децата като се придържат към 
дневния режим в детската градина и в семейството. 

5.Тематично годишно разпределение за всяка възрастова група 
/Приложение №2/ 

Тематичното разпределение включва темите, очакваните резултати, методите и 
формите за проследяване постиженията на децата във всяка група по ОН за УГ.  

Разработва се от учителите по възрастови групи като се отчитат интересите на децата и 
спецификата на ДЗ. Осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по 
ОН. Допълнително към минималния брой ситуации по ОН са включени: Iгр.- БЕЛ и 
ОС,IIгр.-БЕЛ и ОС,III A гр.-БЕЛ и ОС,IIIБ гр.-БЕЛ и ОС, IVгр-БЕЛ,ОС,М. 

Варианта за изработване на тематичното разпределение е по избор на учителите. 
Утвърдените от Директора тематични разпределения се съхраняват от учителите на 

групата заедно с дневника на групата. Темите, които ще се реализират в съответния месец 
имат глобален характер, реализират се чрез няколко ПС и дават възможност за 
придобиване на компетентностите от различните направления.  

Тематичното разпределение може да се преструктурира при възникнали обстоятелства 
от обективен характер.Това се отнася за конкретната група и се предоставя на Директора 
за утвърждаване. Съхранява се от учителите заедно с дневника на групата. 
 

6.Механизъм за взаимодействие между участниците в ПУО 
 
Участници в ПУО са- децата, учителите, родителите, директора, представители на 

специализирани звена/ психолог, логопед, ресурсен учител и др/, НПО, институции, 
специализирани центрове и др. Сътрудничеството и взаимодействието между участниците 
в ПУО се осъществява при условия и по ред определени в ЗПУО, гл.5. „Сътрудничество и 
взаимодействие между участниците в предучилищното образование“ и „Правилника за 
дейността на ДГ Наталия“ .  

Целта на механизма е да се изгради добра координация и работещо партньорство 
между деца, родители, учители, НПО, институции и центрове за подкрепа на личностното 
развитие. Реализирането на целта ще доведе до по-високи резултати в образователния 
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процес, допълване и подкрепа в изпълнението на социалните роли и функции на всеки 
участник.  

Институционална рамка на взаимодействието:  
 

 
 
Форми за взаимодействие с родителите: 

- Ежедневно общуване                                        - спортни състезания, конкурси 
- Родителски срещи                                             - педагогическо консултиране 
- Празници и развлечения                                   - игри                      - 
- Лекции, семинари, дискусии  и др.                  - участие в родителски активи, в ОС 
- Работилници                                                       - участие в процеса на обучение 
- Информацинни табла и Fb-групи                     - дейности от разстояние 
- Творческо ателие                                               - представяне на професии, четене и др. 

 
 


